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Imatran seudun ympäristölautakunta 
 
 
Aika 21.3.2023 klo 15.07 – 16.45 
 
Paikka Kaupungintalo, Imatrankoski (h. 308) ja sähköinen kokous 
 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2 Pöytäkirjantarkastajan valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Janne Lappalainen. 
 

3 Lausunto Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden toiminnan 
muuttamista ja toiminnan aloittamista koskevasta 
ympäristölupahakemuksesta ESAVI/48478/2022 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti Imatran kaupungin ja 
Ruokolahden kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antaa 
Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden toiminnan muuttamista ja toiminnan 
aloittamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon: 
Suunnitelluista muutoksista on etukäteen arvioiden haitallisia paikallisia 
ympäristövaikutuksia lähinnä biokaasukattilan ja uittopuun käsittelyn 
käyttöönotosta. Maakaasun korvaaminen biopolttoaineilla lisää ilmaan joutuvia 
typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä. Uittopuun käsittely ja varastointi vesialueella 
lisäävät hieman vesistöön joutuvaa COD-kuormitusta. Lisäksi puun uitto ja 
vesialueelle sijoittuva puun varastointialue saattavat haitata tehtaan lähialueen 
muuta vesiliikennöintiä ja vesialueen virkistyskäyttöä. Uittopuun käsittelystä 
voi aiheutua myös paikallista meluhaittaa. 
 
Lupapäätöksessä tulee ottaa edellä mainitut ympäristövaikutukset huomioon, 
ja ne tulee pyrkiä määräysten avulla minimoimaan. Toiminnanharjoittaja tulee 
velvoittaa myös huolehtimaan uittopuiden käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä 
karkaavien irtopuiden keräämisestä. Lisäksi lupapäätöksessä tulee ottaa kantaa 
rakennusaikaisten haittavaikutusten, kuten esim. melun rajoittamiseen. 
Toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta on 
mahdollista, koska toiminnan aloittamisesta ei aiheudu sellaisia olosuhde- tai 
ympäristömuutoksia, joita ei voitaisi ennallistaa. 
 

4 Lausunto Rasilan venesataman rakentamishanketta koskevasta 
vesilain mukaisesta lupahakemuksesta ESAVI/900/2023, 
Ruokolahden kunta, Ruokolahti 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti Ruokolahden kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena antaa Ruokolahden kunnan Rasilan 
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venesataman rakentamishanketta koskevasta vesilain mukaisesta 
lupahakemuksesta seuraavan lausunnon: 
Hakemuksen ja hankesuunnitelman mukaisesti toteutettuna hankkeesta ei 
ennalta arvioiden aiheudu merkittävää ympäristöhaittaa. Hankkeen aikaisten 
tilapäisten ympäristöhaittojen ehkäisyyn tulee kuitenkin kiinnittää huomiota. 
Meluhaitan ehkäisemiksi tulee melua aiheuttavat työt ajoittaa arki- ja 
päiväaikaan. Lisäksi veden samentumista aiheuttavat työvaiheet tulee tehdä 
mahdollisuuksien mukaan kesäkauden ulkopuolella. On myös huomioitava, 
että täyttöön käytettävien maa-ainesten tulee olla puhtaita ja tarkoitukseen 
soveltuvia. Purkujätteet tulee lajitella ja toimittaa asianmukaiseen 
vastaanottopaikkaan. 
 
Mikäli välittömästi venesataman vieressä sijaitseva nykyinen uimaranta 
halutaan pitää käytössä, tulee sen turvallisuus, uimaveden laatu ja muut 
käyttöedellytykset varmistaa sekä alueen rakentamisen aikana että myös 
jatkossa venesataman normaalin toiminnan aikana. Veneiden mahdollisten 
polttoaine- ym. vahinkojen varalle toimijan tulee varautua ennakolta ja laatia 
tarpeelliset suunnitelmat. 
 
Venepaikkojen määrän kasvu tarkoittaa myös jätemäärän kasvua satamassa. 
Satama-alueen jätehuolto tulee mitoittaa ja järjestää asianmukaisesti 
huomioiden myös eri jätejakeiden lajittelu. 
 

5 Lausunto itärajan esteaidan rakentamishankkeen YVA-menettelyn 
tarpeesta, Rajavartiolaitos, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja 
Ruokolahden kuntien ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena 
antaa Rajavartiolaitoksen itärajan esteaidan rakentamishankkeen YVA-
menettelyn tarpeesta seuraavan lausunnon: 
Hanke ei vaaranna ihmisten terveyttä tai merkittävissä määrin tiedossa olevia 
suojeltavia luontokohteita. Mutta koska suurimmalta osaa Itärajan esteaidan 
suunnittelualueesta ei ole tehty kattavia luontoselvityksiä, tulee 
luonnonsuojelulain mukaiset suojeluarvot selvittää paikkakohtaisesti ennen 
rakentamiseen ryhtymistä.  
 
Rakentamisessa tulee huomioida mahdollisesti rakentamispaikoilla olevat 
suojelukohteet ELY-keskukselta tapauskohtaisesti pyydettävän ohjauksen 
mukaisesti. 
 
Kokonaisuudessaan itärajan esteaidan rakentamisella ei etukäteen arvioiden 
ole sellaisia laadultaan tai laajuudeltaan poikkeuksellisen merkittäviä tilapäisiä 
tai pysyviä ympäristövaikutuksia, mitkä edellyttäisivät YVA-lain (252/2017) 3 
luvun mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista tässä 
yksittäistapauksessa. 
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6 Imatran seudun ympäristölautakunnan talouden toteutuma 01 – 
02/2023 
Merkittiin tiedoksi. 
 

7 Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 
2020 - 2024 toteuman arviointi vuodelta 2022 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä 
olevan asiakirjan Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon 
valvontasuunnitelman 2020 – 2024 toteuman arvioinniksi vuodelta 2022. 
Toteuman arviointi ja ympäristölautakunnan päätös lähetetään VYHAn kautta 
tiedoksi Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle. 
 

8 Tiedoksiannot lautakunnalle 
Merkittiin tiedoksi. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lisätietoja Imatran seudun ympäristölautakunnan päätöksistä antavat 
puheenjohtajisto: 
Puheenjohtaja Suvi Rautsiala , puh. puh. 050 378 9575 
Varapuheenjohtaja, Teemu Europaeus, puh. 050 591 9603 
 
Lisäksi lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija sekä vt. 
ympäristöjohtaja 
Vt. ympäristöjohtaja, Arto Ahonen, puh. 020 617 4392 


